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 طلب العروض : موضوعالفصل األول

 

 ،مين بجدول المحامينالمرسّ من بين  مباشر، محام   11عدداختيار طلب العروض في  يتمثّل موضوع

 )ها(في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بوالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال نيابة ل

ة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(والدفاع عنه
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 والعسكرية ةالمدنيّ اإلداريّـة و راءاتـالمتعلقة باإلج لعملالجاري بها ا ام التشريعيةـاألحك تضيهتق

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ 

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتن كراس الشروط اإلداريّة الخاصة بدقة الحقوق ويبيّ 
 

 : شروط المشاركة 0الفصل 
 

والذين لم  االستئنافالمرسمين بجدول المحامين لدى  للمحامين في طلب العروض المشاركة تفتح

 ( سنوات، دون سواهم.5تتجاوز مدّة ترسيمهم باالستئناف مدّة خمس )

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع 

والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة 

التّسيير أو أو بأحد أعضاء هياكل  ومدير الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمالبين المحامي 

او اي مانع اخر على المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها

 من مرسوم المحاماة. 22معنى الفصل 

على  المباشرين أو المتقاعدين العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين وال تقبل

 الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
 

 المشاركة كيفية:3الفصل 

 منفردا  :طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 إلى حصص طلب العروض توزيع:2الفصل 

المحامين الذين لم تتجاوز مدّة ترسيمهم  موّجه إلى جميع 1قسط وحيديتكّون طلب العروض من 

بباجة والمتواجدين  ( سنوات، دون سواهم، في تاريخ صدور طلب العروض5خمس ) باالستئناف

  .المدينة 

 : مكونات طلب العروض  2الفصل 

 يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:  
 

القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحدّد من  -

العمومي ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة قبل الهيكل 

 المضافة طيلة مدة التكليف.

استصدار األوامر بالدفع التي ال يتجاوز مبلغها المالي التقديري المحدّد من قبل  -

الهيكل العمومي ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة 

، على أن يحتفظ هذا األخير بحقّه في إمكانية إضافة محام مرّسم لكامل مدة التكليف

 لدى التعقيب إن اقتضت ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القضية ذلك.

استصدار األذون على العرائض وذلك باستثناء تلك المتعلّقة أو المرتبطة بقضايا  -

 أداء مال.
  

 :طلب العروضسحب ملف :  6الفصل 

                                                 

1
 .واحدةأو شركة محاماة  واحدإلى محام  مباشر  الوحيديتّم وجوبا إسناد القسط 
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 كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العموميةيتولى المترشح تحميل 

)www.marchespublics.gov.tn(موقع الهيئة الوطنية للمحامينو (https://avocat.org.tn عد أن ب

 فإنه إلى ذلك ةالمذكور وباإلضاف ععلى الموقوجودة للغرض ستمارة اإللكترونية الميتولى تعمير اإل

 0111مقر الشركة الكائن بساحة اتحاد المغرب العربي يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من 

 .بنزرت ) مصلحة الشؤون القانونية(
 

 صلوحية العروض: 7الفصل 

يوما( ابتداءا من اليوم  01يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستّين يوما )

 األقصى المحدد لقبول العروض.الموالي للتاريخ 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::8الفصل 

( أيام من تاريخ نشر اإلعالن 0يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة )

 عن طلب العروض. 

ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 

بي كراس الشروط في أجل ال فسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحواإلست

اإللكتروني   ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد11عشرة )يتجاوز

ل للمحامي المبيّن في اإلستمارة اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفص

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات  2114جانفي  24مؤّرخ في ال 2114لسنة  004عدد من األمر  4

القضائية واإلدارية والعسكرية  العمومية لدى المحاكم والهيئات لتكليف المحامين بنيابة الهياك

 .والتعديلية والتحكيمية

طريق البريد السريع لكافة كما يجوز عند االقتضاء، تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن 

 المترشحين.

توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد مزيد  للشركة يمكن هذا، و

 ( قبل إنتهاء أجل تقديم العروض.11توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

 الضمانات المالية ::9الفصل 
المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصفقات  يعفى المشاركون من تقديم الضمانات

 العموميّة.
 

 :عقد تأمين عن المسؤولي ة المدني ة والمهني ة:22الفصل 

يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم شهادة في تأمين المسؤولية المدنية والمهنية، سارية 

 المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض. 

تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم المتعلّق صاحب الصفقة ب على المحامي كما يج

د بها.  بآخر قضية ُمتَعهَّ

ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها 

 .المحامي 

لّق بآخر قضية يتعهد بها يوم اإلعالم بالحكم المتعويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع بداية من 

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل المحامي .
قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم 

 بالتزاماتهلم يف  المعنيتعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأّن المحامي بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى 

https://avocat.org.t/
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التعاقديّة، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إالّ 

 تسلمها الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال.بشهادة في الغرض 

  يم العروضطريقة تقد:  22الفصل 
ن العرض الفني والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيداتها  يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. يُضمَّ

( من هذا الكّراس في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث 11المبيّنة بالفصل )

يف محام  متعلق بتكل 2112لسنة  11خارجي يختم ويكتب عليه عبارة : " ال يفتح طلب عروض عدد 

 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال "إلنابة 

توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنيةة والوثةائق اإلداريةة وجميةع المؤيةدات عةن طريةق البريةد 

مباشةةرة إلةةى مكتةةب الضةةبط التةةابع للشةةركة مضةةمون الوصةةول أو عةةن طريةةق البريةةد السةةريع أو تسةةلّم 

 مقابل وصل إيداع. الد التونسية للشمال الوطنية العقارية للب

تسّجل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثّم وفةي مرحلةة ثانيةة تسةّجل فةي السةجّل 

 الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

 يقصى آليّا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 يكن مغلقا ومختوما.* كّل عرض لم 

 كما يقصى:

* كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحفّظات أدخلها المشارك على بنةود كةّراس الشةروط ولةم يةتّم يرفعهةا 

 خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي.

 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 

 تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.وال يمكن للمشاركين الذين 

يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس 

 الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

نة للعرض:: 20الفصل ووثائق التعّهد  يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرضالوثائق المكو 

 والمؤيّدات المصاحبة لها على ما يلي:
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية الوثائق

المشةارك علةى كةّل صةفحة ختم وإمضاء --- كراس الشروط

وإمضةةةافه فةةةي آخةةةر الوثيقةةةة مةةةع بيةةةان 

 التاريخ.

يتضمممن وجوبمما بنممدا يحممد د صممراحة 1اتفاقيّةةة شةةراكة

ض لتم يممل عضممو  المجمممع المعمميرن كممرئيس أو مفممو 

في حالة التنصيص على إمكانيةة المشةاركة المجمع )

 في إطار مجمع( 

إمضاء وختم كافةة أعضةاء المجمةع فةي  ---

 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (1عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 

 بيان التاريخ .مع 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

 (2عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 

 مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة  بطاقة تعريف جبائية

 التعريف الجبائية. 

--- 

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

 

الشهادة أو نسخة مطابقة  أصل

 لألصل من الشهادة.

ممضةةاة مةةن قبةةل الشةةخص المفةةّوض لةةه 

 وختمها مع بيان التاريخ.

 شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

 أو

 قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة بجدول المحامين. 

أصل الشهادة المهنية أو نسخة 

مطابقة لألصل منها أو من 

شركة المهنية قرار ترسيم ال

 للمحاماة. 

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئةـة أو 

رئةةةةيس الفةةةةرع الجهةةةةوي دون سةةةةواهم 

 وختمه مع بيان التاريخ.

شةةهادة اإلنخةةراط بالصةةندوق الةةوطني للضةةمان اإلجتمةةاعي ) 

 بالنسبة للمعاونين واألعوان(.

نسخة مطابقة لألصل من 

 الشهادة.

للصةندوق إمضةاء الةرئيس المةدير العةام 

الةةةوطني للضةةةمان اإلجتمةةةاعي أو مةةةةن 

الشةةخص المفةةّوض لةةه وختمةةه مةةع بيةةان 

 التاريخ.

إمضةةةاء الةةةرئيس المةةةدير العةةةام لشةةةركة  نسخة مطابقة لألصل من العقد. عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة

التةةةامين أو مةةةن الشةةةخص المفةةةّوض لةةةه 

 وختمه مع بيان التاريخ.

زم بموجبةةه المشةةارك بعةةدم القيةةام تصةةريح علةةى الشةةرف يلتةة

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد 

 التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (2عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 

 مع بيان التاريخ.

                                                 

1
أو شركاء  )متضامنجمع تفي صورة تجّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنّيتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاق 

مفّوض لتمثيل المجمع لدى الهيكل رئيس أو عضو المجمع المعيَّن ك وجوبا بندا ينّص صراحة على.  ويتضّمن االتفاق (حسب الحالة

 العمومي.
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تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا 

عموميا لدى )ذكر الهيكل العمومي ...................(، أو 

مضت عن إنقطاعه عن العمل به مدّة خمس سنوات على 

 األقّل. 

وفي خالف ذلك، يجب تقديم الترخيص أو نسخة مطابقة 

طبقا لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم )حسب الحالة( 

من  5للتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة منها أحكام الفصل 

سبتمبر  22المؤّرخ في  1992لسنة  1205األمر عدد 

المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات المتعلّقة بإسناد  1992

الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل 

 له عالقة مباشرة بمهامهم.

الملحق طبقا لألنموذج المدرج ب

 (4عدد )

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 

 مع بيان التاريخ.

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من كّراس  4الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل 

 الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (5عدد    )

المشةةةةارك وختمةةةةه مةةةةع بيةةةةان إمضةةةةاء 

 .التاريخ

 في فرز العروض: اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتم  

/أو العاّمة و البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 

نة بالعرض الخصوصيّة  .المضمَّ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (0عدد    )

المشةةةةارك وختمةةةةه مةةةةع بيةةةةان إمضةةةةاء 

 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 المباشرين )في صورة تجّمع(المحامين أو  

 .اةالشركة المهنيّة للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (0عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك

 .مع بيان التاريخ

التزام لكل محام مشارك )منفرد أو في إطار مجمع أو شركة 

)ذكر اسم الهيكل العمومي نيابة مهنية للمحاماة( ب

 القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو.............................( 

لدى المحاكم وسائر الهيئات  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه

 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (2عدد    )

وثيقة إمضاء المشارك وختمه في آخر ال

 مع بيان التاريخ.

التعريةةةف بإمضةةةاء كةةةل محةةةام مشةةةارك 

علةةةةةةى أن يكةةةةةةون تةةةةةةاريخ التعريةةةةةةف 

باإلمضةةةاء وجوبةةةا بعةةةد صةةةدور إعةةةالن 

 طلب العروض. 

المباشرأو  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبيّنة ل

للمحامين أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( 

خالل الخمس سنوات  اةشركة المهنيّة للمحامالمنتمينلل

 .خيرةاأل

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (9عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 

 .مع بيان التاريخ

لمحامي قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

أو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( المباشر 

اة في إطار دورات للمحاملشركة المهنيّة المحامينالمنتمين ل

التي تنظمها الهيئة الوطنية الستكمال الخبرةالتكوين المستمر

للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار 

 أنشطة الهياكل الدولية للمحامين. 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 ( 11عدد  )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع 

، يقةةةدّم المحةةةامي المترشةةةح  التةةةاريخبيةةةان 

نسةةةةةةخة مطابقةةةةةةة لألصةةةةةةل مةةةةةةن شةةةةةةهادة 

 .المشاركةفي الدورة المعنية
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المباشر أو المحامين المباشرين )في  السيرة الذاتيّة للمحامي

 اة.لشركة المهنيّة للمحامالمحامينالمنتمين لأو حالة مجمع( 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 ( 11)عدد 

إمضاء صاحب السيرة الذاتيّةة وإمضةاء 

صةةةاحب العةةةرض )فةةةي حالةةةة الشةةةركة 

 مع بيان التاريخ. المهنية للمحاماة(

جدول التعهداتفي القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال 

وسائر الهيئات القضائية تزال منشورة لدى المحاكم 

 .  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة 

ج بالملحق طبقا لألنموذج المدر

 (12)عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك

 .مع بيان التاريخ

المباشر أو مجمع  لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا

اة من جهة، لشركة المهنيّة للمحاماأو المحامين المباشرين 

 و)ذكر الهيكل العمومي ......................( من جهة ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (12)عدد 

صةةاحب العةةرض )محةةام منفةةرد إمضةةاء 

أو رئةةيس مجمةةع أو وكيةةل شةةركة مهنيةةة 

فةةي آخةةر الوثيقةةة مةةع  للمحامةةاة( وختمةةه

 .بيان التاريخ

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّلمالحظة:

 بشرطاحتراموالتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوزللهيكل العمومي

أيام من تاريخ جلسة فنح  10، في أجل ال يتجاوز االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ 

يؤدي  الن أ شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا العروض،

                                                                                ذلك إلى تغيير في محتواها.

تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم  فتح الظروف:: 23الفصل 

 .الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال تعيينها بمقرر من رئيس 
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المحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف 

 الفنيّة. 

 علنيّة.غير  تكون جلسة فتح العروض:

وباستثناء الوثائق  التي تدخل في تقيةيم العةرض الفنّةي للمشةارك، يمكةن، عنةد االقتضةاء، للجنةة 

الخاّصة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابيّا المشةاركين الةذين لةم يقةدّموا كةّل الوثةائق المطلوبةة إلةى 

ف وذلةك عةن طريةق البريةد أيّام عمل من تاريخ جلسةة فةتح الظةرو 10إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 

حتةةى ال  الشةةركة الوطنيةةة العقاريةةة للةةبالد التونسةةية للشةةمالالسةةريع أو بإيةةداعها مباشةةرة بمكتةةب ضةةبط 

 تقصى عروضهم.

 snit.nord@orange.tnهةةذه الوثةةائق عةةن طريةةق البريةةد االلكترونةةي بةةالعنوان التةةالي:  إرسةةاليمكةةن 

 السريع. دعن طريق البري إرسالها أوتودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط  أنعلى 

 ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة: 22الفصل 

يمكن للمحامي الذي قدّم ترّشحه في طلةب عةروض أن يسةحبه بطلةب كتةابّي، مقابةل وصةل تسةليم، يقةدّم 

أو عةن طريةق البريةد مةع اإلعةالم بةالبلوغ  شركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمالالمباشرة إلى 

( يومةا مةن تةاريخ آخةر أجةل لقبةول العةروض المعلةن عليةه مةن قبةل 15في أجل أقصةاه خمسةة عشةرة )

 وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب. الشركة

 في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها. وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم

غير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقدّمه المترّشح 

 بهدف الموافقة عليه.  2114لسنة  004( من األمر 0للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع )

في اتفاق شراكة دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح،  يوفي صورة تراجع المحامي المنضو

( تحتسب، حسب 02الهياكل العمومية لمدّة سنتين ) المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ يحرم من 

األجل المحدّد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد 

( 11)من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة عدم الردّ تاريخ 

 أيام عمل.

 تقييم العروض:25الفصل

من هذا الكّراس، تتولّى هذه اللجنةة  11بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 من هذا الكراس. 10الفصل بكذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدى المنهجيّات المدرجة 

 : منهجي ة تقييم العروض و إسناد األعداد 26 الفصل

 : منهجي ة تقييم العروض: 2126

المهنيّة للمحةامين باالعتمةاد، حصةريا، يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة 

 على المقاييس التاليــة:

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
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 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيّة للمحامين 1

 نقطة 21 المؤهالت العلميّة للمحامي 2

من قبل الهياكل العموميّة حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة  2

 وعددها

 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 

 وتقصى وجوبا :

 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة العروض  -

 من هذا الكراس. 12اإلمهال والمحدّدة في الفصل 

 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة. -

 .العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة -

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبيّة، فإّن استبعادهم ورفض ترّشحاتهم ال 

  24مؤّرخ في  2114لسنة  004يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

لدى المحاكم يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية  2114جانفي 

والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثبّت بدقّة في وضعيّاتهم المهنية 

بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص 

جانفي   24مؤّرخ في  2114لسنة  004من األمر عدد  15عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 

2114. 
 

 : إسناد األعداد: 261012

 

المراجممع العامممة للمحممامي أو ألعضمماء الشممركة المهني ممة للمحممامين خممالل ال مسممة    -أ

 نقطة(: 05)سنوات األخيرة

 1 كيفية إسناد األعداد:2أ1

شركة المحاماة خالل تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء 

 الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتدّة بين غرة جانفي ............. إلى تاريخ تقديم العروض.

في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عدّة محامين تحتسب المراجع لمختلف أعضاء المجّمع  

 مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص 

األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون 

 إمكانيّة التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. 
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عدد 

اإلنابات 

لدى 

 المحاكم

 25و 22ما بين 

إنابة خالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 52و 26ما بين 

إنابة خالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 55و 52ما بين 

إنابة خالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 62و 56ما بين 

إنابة خالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 العروض طلب

 62أك ر من 

إنابة خالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

العممممممممدد 

المسممممند 

بعنمممموان 

المراجع 

 العامة

11 21 21 41 51 

 أ1 صيغ تقديم العي نات من المؤي دات:

تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصةّحة البيانةات المتعلّقةة بالتجربةة الخصوصةيّة والعاّمةة 

(، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلةى تأييةد عرضةه بالمؤيّةدات المصةّرح 0)الملحق عدد 

 بها.

طلب العروض. وبصفة تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في 

 عامة يتولى المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

مةدعو إلةى جمعهةا وتخزينهةا حسةب السةنوات وحسةب طبيعتهةا بطريقةة تحفةظ حمايةة  و يكون المحامي

المعطيات الشخصيّة والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو كذلك في وسةائل حفةظ إلكترونيّةة 

تراعى فيها الّضمانات الفنيّة الستغاللها طبق مواصفات تةتالءم مةع التّجهيةزات المسةتعملة فةي المجةال 

طبةق المواصةفات الفنيّةة للشةركة الوطنيةة العقاريةة للةبالد التونسةية للشةمال لتقةديمها عنةد الطلةب  وذلةك

 المبيّنة للغرض في كراس الشروط.

 ويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة تتّم على النّحو التّالي:

 يب العروض على أساس المعطيةات المبيّنةة فةي تتولّى لجنة الفتح والفرز تقييم وترت

التّصةةةاريح علةةةى الّشةةةرف والّسةةةيرة الذّاتيّةةةة الممضةةةاة مةةةن قبةةةل المترّشةةةحين وبقيةةةة 

المالحق المنصوص عليها بملف طلب العروض وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنةة 

 بكّراس الشروط.

 اللّجنةةة المختّصةةة  يقةةوم الهيكةةل بعةةد االنتهةةاء مةةن هةةذه األعمةةال بتوجيةةه الملفةةات إلةةى

للمراقبةةة والمتابعةةة بالهيئةةة العليةةا للطلةةب العمةةومي إلجةةراء المراقبةةة الالّزمةةة عليهةةا 

مةارس  00المؤرخ فةي  4102لسنة  0101من األمر عدد  01طبقا ألحكام الفصل 

. وإذا مةةةةا اقتضةةةةت أعمةةةةال اللّجنةةةةة المةةةةذكورة طلةةةةب المؤيّةةةةدات المضةةةةمنة 4102

حةةول مةةا تةةم التصةةريح بةةه بخصةةوص المةةؤهالت بالتصةةاريح أو مؤيةةدات إضةةافية 

الشةةركة العلميةةة والمهنيةةة، فةةإّن هةةذا الطلةةب يوّجةةه إلةةى المحةةامين المعنيةةين مةةن قبةةل 

 الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال.
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 نقطة(: 05المؤه الت العلمي ة للمحامي )  -ب 

باإلنابة وباالسةتناد إلةى الخبةرة المتميّةزة يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام 

في الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمةومي مةن ناحيةة وإلةى المةؤهالت العلميةة للمترشةح مةن ناحيةة 

 االستئناف.ترسيمهم بقسم أخرى، وذلك حسب 
 

إضةةافة إلةةى الشةةهادات العلميّةةة التةةي تحّصةةل عليهةةا المحةةامي تسةةند األعةةداد بحسةةب عةةدد 

 التكوينيّة التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:الدورات 

نقاط لكةّل محةام شةارك فعليةا أو تةابع بنجةاح دورة تكوينيةة متخّصصةة فةي  15تسند بصفة آلية  -

التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مةع إلستكمال الخبرة المهنيّةإطار دورات التكوين المستمرّ 

 .(11)عشرة نقاط سقف النقاط بهذا العنوان ويبلغ  المعهد االعلى للمحامين

( لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينيّة قام بها محامي فةي إطةار أنشةطة 11تسند نقطة واحدة ) -

 .1(11)نقاط  عشرةالهياكل الدوليّة للمحامين. ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 
 

ة مطابقةة لألصةل مةن شةهادة إلثبات المشاركة في هذه الةدورات، يقةدّم المحةامي المترشةح نسةخ

 المشاركة في الدورة المعنية.

حجممم المهمممام الموكولمممة للمحمممامي أو شمممركة المحاممماة ممممن قبمممل الهياكمممل العمومي مممة  -ج

 نقطة( 32وعددها )

 

 

 
 

 

                                                 

1
عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكةل العموميّةة، يؤخةذ، باإلضةافة إلةى ذلةك، بعةين االعتبةار ضةمن 

للمحةامين مةدى إلمةام المحةامي المترّشةح بلغةة ل الدوليّةة قةام بهةا محةامي فةي إطةار أنشةطة الهياكة هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيّةة

المحكمةةة المنشةةورة أمامهةةا القضةةيّة أو اللغةةة المتفّةةق عليهةةا فةةي العقةةد أو عنةةد االقتضةةاء اللغةةة اإلنجليزيةةة. ويمكةةن، كةةذلك، األخةةذ بعةةين 

 ليّة لمكاتب محاماة من عدمه.االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دو
 

يهةةدف هةةذا المعيةةار إلةةى إعطةةاء أكثةةر فةةرص للمترّشةةحين المتفةةّرغين. لةةذلك بقةةدر مةةا يكةةون 

مةةا يرتفةةع العةةدد المسةةند إليةةه بهةةذا العنةةوان والعكةةس المحةةامي المترشةةح متفّرغةةا للمهّمةةة بقةةدر 

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضةيّة جاريةة، لفائةدة هيكةل عمةومي فةي الطةور االبتةدائي فةي تةاريخ   -

 .نقطة 15تجاوز ت الن أعلى  تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في تةاريخ تقةديم يتّم حذف نصف نقطة عن  -

 .نقطة 15تجاوز ت الن أعلى  الترّشح للمشاركة في طلب العروض

 :تعيين المحامي: 27الفصل
 

تقريةرا مفّصةال  الشةركة الوطنيةة العقاريةة للةبالد التونسةية للشةمال تعدّ لجنة الفتح والتقييم المحدثة لدى  

حةةول معةةايير اختيةةار المترّشةةحين ونتةةائت أعمةةال التقيةةيم علةةى ضةةوء ذلةةك توّضةةح فيةةه كيفيّةةة ترتيةةب 

 المترّشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.

وجوبةةا هةةذا التقريةةر إلةةى اللجنةةة المختّصةةة الشةةركة الوطنيةةة العقاريةةة للةةبالد التونسةةية للشةةمال وّجةةه وت

 004مةن األمةر عةدد  0ة المحدثة بالهيئة العليةا للطلةب العمةومي طبقةا ألحكةام الفصةل للمتابعة والمراقب

مةةن  2إلجةةراء مراقبتهةةا عليهةةا طبقةةا لمقتضةةيات الفصةةل  2114جةةانفي  24والمةةؤّرخ فةةي  2114لسةةنة 

 األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها، عند االقتضاء.

 مذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه.وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة ال

ة: 28الفصل   :  إمضاءالعقد والش روع في المهم 

فةي العنةوان   الشةركة الوطنيةة العقاريةة للةبالد التونسةية للشةمالمةن قبةل  ذي تةّم اختيةارهيتّم إعالم المحامي الة

المبيّن بوثيقة التعّهد. ويجب عليه إمضاء العقد المحةرر باللغةة العربيةة طبةق النمةوذج المصةاحب لهةذا. 

ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهمي تها وضرورة توضميحها وذلمح حسمب مقتضميات وواقمع نشماط 

 .  الهيكل العمومي

ي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعالم المحام

 لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.

يحرم من إال أنّه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 

عدم تاريخ ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمدّة سنتين ) المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.11)الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة 

 

 
 

 

 

 المالحق

 
 وثيقة التعه د:  2ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 0ملحق عدد 

تصريح على الشرف بعدم التأثير في م تلف إجراءات التعيين : 3ملحق عدد 

ة   ومراحل إنجاز المهم 

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( : 2ملحق عدد 

 صاحب طلب العروض
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تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائي ة : 5ملحق عدد 

 اس الشروطمن كر   2المنصوص عليها بالفصل 

ة و/ او : 6ملحق عدد  ة البيانات  والمراجع العام  تصريح على الشرف بصح 

 ال صوصي ة المذكورة في العرض

المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين سميـة في إ: قائمة 7ملحق عدد 

ع( أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة   )في صورة تجم 

التزامالمحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة : 8ملحق عدد 

ع(   تجم 

أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و 

 سائر الهيئات القضائي ة والتحكيمية واإلداري ة والتعديلية

و المباشرأ لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبي نة ل: 9ملحق عدد 

شركة المهني ة للمحامين المنتمينللأو المحامين المباشرين     )في حالة مجمع( 

 خيرةخالل ال مس سنوات األ اةللمحام

لمحامي قائمة الدورات التكوينية المت صصة التي تابعها ا: 22ملحق عدد 

لشركة المحامينالمنتمين لأو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( المباشر 

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية المهني ة للمحام

للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 

 الدولية للمحامين1

 سيـــرة ذاتيـــة: 22ملحق عدد 

لتي ال جدول التعهداتفي القضايا موضوع اإلنابات الجارية وا: 20ملحق عدد 

واإلدارية والتحكيمي ة وسائر الهيئات القضائية تزال منشورة لدى المحاكم 

 ةوالتعديلي  

المباشر أو مجمع المحامين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 23ملحق عدد 

 1اة ، والهيكل عمــوميلشركة المهني ة للمحاماأو المباشرين 
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 2 ملحق عدد

 تعه دالوثيقة 
 ......................................................................1)االسم واللقب والخطة( الممضي أسفله إني -

 .............................................................................المتصرف باسم ولحساب:................ -

 ............................................ ...................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوقب منخرطال -

 (........................................................................ذكرالعنوان بالكامل)المعيّن محل مخابرته بـ -

 ..................................................................................بصفتي : ................................. -

بإنابة المحامي طلب العروض المتعلّق ملف المكّونة لو 2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و

 )يحدده الهيكل العمومي( :

 ملف طلب العروض(1)
 االلتزام مثّل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 )البنود التعاقديّة( الخاصة كراس الشروط اإلدارية( 2) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يدّرت على مسؤوليتوبعد أن ق 

 وألتزم بما يلي:  أتعّهد

 ( قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ.1 

طبق  ةالمحدّداألجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بالوفقا للشروط ( انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة 2

 التراتيب القانونيّة في الميدان.

 )يحددها الهيكل العمومي( ... موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 2

 اإلدارية الخاصة. كراس الشروط نص عليهتوفقا لما  ........... )يحدّده الهيكل العمومي( تاريخ من

 ن جزءا من العقد.التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4

آلخر أجل  يوما ابتداء من اليوم الموالي... .........)يحددها الهيكل العمومي(  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5

 محدد لقبول العروض.

صورة في قانوني. وة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 0

 العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فسخ فإنه يتم ،ذلك خالفثبوت 
 

أو البريد:  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى وبموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ الهيكل العمومي يدفع 

 (أو البريدية البنكية ذكر الهويّة............................ تحت عدد: .......................... )
 

 

 ......................حرر بـ .................. في

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

 

  ط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(بخمشارك ال )يكتب

 

 2 ملحق عدد

 

                                                 

1
في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(" دون إدراج البيانات 

 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.المتعلقة 
 

2
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 :..............................................................................إسم شركة المحـاماة واللقب أو  االسم

 المحاماة:............................................................................................تاريخ الترسيم في 

 :.............................................................................................................  عنوان المقرّ 

 : ......................................وفقا لإلجراءات القانونيّةامي موقع وابموقع الواب إذا كان للمح عنوان

 :...................................................................................................................... لهاتفا

 .......................................................................اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة : العنوان

 :.......................................................................................................المعّرف الجبائيرقم 

 ...........................................خطة(.......االسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال

 

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 

 

 

 تقديم الوثيقة الخاّصة به. عضو جب على كّل يصورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

ة   في م تلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهم 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ................................................................................... .......................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 .............................................................بتاريخ...........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 ..................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو 

 .الصفقة لفائدتي ادإسن هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

 ..........................................في  .............................حّرر بـ 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 2ملحق عدد 

 

 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي(

 صاحب طلب العروض

 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ................................................................................. ........................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ...........................................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة  تحت عدد 

 ..................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

ذكر إسم الهيكل )أو إطارات أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان

 العمومي1111111111111111(

 مس سنوات على األقّل.أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خ 

 

، فترفيي  نسييخة ميين 1992لسيينة  1205)وفييي صييورة القيييام بيييعلم الهيكييل طبيي  أحكييام األميير عييدد 

مكتوب اإلعيلم مشّشير علييه مين قبيل الهيكيل يوّضي  بدقّية تياريخ دليك أو اإلدلء بعلمية البليو  عنيد 

 .(القتضاء

 

 ............................في ............................. حّرر بـ 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 

 

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

اس الشروط 2الحاالت اإلقصائي ة المنصوص عليها بالفصل   من كر 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ............................................. ............................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ...........................................................بتاريخ ..........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة  تحت عدد 

 .................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريي  المتيدّخل مين المحيامين المقتيرحين ل نوجيد فيي إحيد  

 حالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

الثياني مين  عليها بيالفقرة األخييرة مين الفصيل كما أصّرح أنّنا ل نوجد في إحد  الحالت المنصوص

 كراس شروط طلب العروض.

 

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 6ملحق عدد 
 

 
ة البيانات   تصريح على الشرف بصح 

ة و/ او ال صوصي ة المذكورة في العرض  والمراجع العام 

 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )السم واللّقب( 
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 ................................................................................................................... ......ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ..............................................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 ....................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في هدا العرض.
خلف دلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز  وأتحّمل مسشوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت

 لما يثبتها من وثائ  بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.
 

 

 ............................في ............................. حّرر بـ 

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 7عدد  ملحق

 

 
ع( سميـة في إقائمة   المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 

 أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة 

 
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   

 

2 

   

 

0 

   

 

3 

   

 

2 

   5 
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6 

   

 

7 

   

 

8 

   

 

9 
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 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك(

 
 

 

 8عـدد ملحق

 
 

ع(  التزام  المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 

 أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة ) ذكر الهيكل العمومي1111111111111111(

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائي ة والتحكيمية واإلداري ة والتعديلية 
 

الفري   أقّر بأنّ ……………………………………………….............................................…………واللّقب(  السم) إني الممضي أسفله

المعلومات  كافّةكما أقّر بصحة  از المهّمة.)ألتزم(بينج المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي دكرهم يلتزم

 الواردة بهدا العرض:

 
 قب اللو سماال

 
 قار

 
 غير قار

المحكمة المرّسم بها 
الخبير إن كان خبيرا 
 محليّا لدى المحاكم

 

المحامي  إمضاء

معرف به
1
 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

                                                 
. كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي مشارك صة لكّل واحد منهمالمعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ يتعيّن على كّل المتدخلين 1

 على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 ............................في............................. حّرر بـ

 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 9عـدد  ملحق

 
 

المباشرأو المحامين المباشرين     )في حالة  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبي نة ل

 خيرةخالل ال مس سنوات األ اةشركة المهني ة للمحاملل للمحامين المنتمينأو مجمع( 

 جانفي11111إلى تاريخ فتح العروض( 2)من  

 

ة  جدول تأليفي للمراجع العام 

 الطور
 

 
 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 عدد القضايا 

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    

    

    

 

 .................سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    

    

    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    

    

    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    

    

    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
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ة  جدول تفصيلي للمراجع العام 

 
 

 بداية وانتهاء تاريخ
 المهّمة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 

أو شركة القطاع الهيكل العمومي 
 الخاص

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

      

      

      

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 22عـدد  ملحق

 

أو المحامين المباشرين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المت صصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين المهني ة للمحاملشركة المنتمين ل المحامينأو )في حالة مجمع( 

المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في 

 إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين1
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 ع ر المحور السنة

 بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالمنظمة من قبل الهيئة الوطنية و شهادات استكمال ال برةالدورات التكوينية

  

 

2 

  

 

0 

  

 

3 

  

 

2 

  

 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  

 

2 

  

 

0 

  

 

3 

  

 

2 

  5 

  

 ............................في............................. حّرر بـ

 1في الدورة المعنية المترشح نس ة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة يقد م المحامي)إمضاء وختم المشارك(

 22عدد  ملحق
 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

واللقب:                                           اإلسم*
....................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: 

 ..............................................................................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة : *

 ..............................................................................................................................................تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف: *

 ................................................................................................................................................* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب: 

 ...................................................................................: إن وجد وفقا لإلجرءات القانونيّة* عنوان موقع الواب 

 
 الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح :

 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج
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 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
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-  
 ان وجد أو الماّدة المطلوبة( االختصاصفي مهنة المحاماة ) ذكر  الخبرة الخصوصيةملّخص 

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
نشاطه في العالقة بالمهّمة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 

  المحاماة.الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في 

-  

-  
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-  

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 

 ............................في............................. حّرر بـ                                                       

 )إمضاء وختم المشارك(                                            

 

 20عدد  ملحق

 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة  جدول التعهدات
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية لدى المحاكم 

 
 

اآلجال التقريبية  اإلنابات الجارية
إلنتهاء اإلنابات 

 الجاريّة

المالحظات اإلضافية 
والتوضيحية التي 

يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

موضوع  عدد اإلنابات
 اإلنابات

المحاكم أو الهيئات 
المنشورة أمامها 

 القضايا
 ) الطور(

الهيكل 
 العمومي

شخص 
 خاص
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 وختم المترشح إمضاء 

 

 ............................في............................. حّرر بـ

 

 

 

 23عدد  ملحق

 

لم تتجاوز مد ة ترسيمه  محاميعقد النيابة المبرم بين 

كائن مكتبه بباجة  باالستئناف مد ة خمس سنوات

الوطنية العقارية للبالد التونسية والشركة ، المدينة

 1للشمال
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاد .......................................................................................... 
 

 جميع اإلجراءاتالقيام بو للشمالالشركة الوطنية العقارية للبلد التونسية طب  هده التفاقية في نيابة 
واإلدارية والتحكيميّة لد  المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه القانونيّة
 .س أو كدلك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةوالتعديليّ 

 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  0الفصل  

وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاتخضع هده الصفقة للتشريعو

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميدا
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعله طب  أحكام القرار 

والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا المشترك الصادر عن وزير العدل 
 .ومبلغ تأمين أحكام اإلستئناف تسجيل الحكام طوبع والطوابع الجبائية ومعاليم

 

  : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  2الفصل 

                                                 

 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.1
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يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف الملئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهدا الغرض،  -أ

تتولى خاصة توفير كل أصول مشيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع 

رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمدكرة 

 .  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشماللف وطلبات توضيحية تلخص معطيات الم

تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو  -ب

 الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو الجتماع، بأسبوع على األقل.

 في إطار نيابة الهيكل العمومي.عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمشيدات التي قّدمها  -ت

ل يمكن )للهيكل العمومي................................( كشف المعطيات الماليّة والمشيدات  -ث
 15العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طب  أحكام الفقرة األولى من الفصل 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات  2114جانفي   24مؤّرخ في  2114لسنة  004عدد من األمر 

تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية 

 .والتعديلية والتحكيمية
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 صك  يتّم خلص صاحب المهمة عن طري :

( يوما من 21يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلثون )

تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعلم بالنسخة التنفيدية إدا كان الحكم صادرا لفائدة 
 .  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال

)باستثناء القضايا المنشورة  أجرة عدول التنفيد  رية للبالد التونسية للشمالالشركة الوطنية العقاوتحمل على 
 لد  المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائ  والمشيدات(.

م بيدارة الملكية عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيأجرة  الشركة المعنية تحمل على كما 

تحّمل مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبر  أو خارج العقارية. كما ت

لهدا  أو أعضاء شركة المحاماةمراكز الوليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

 بملّف اإلنابة. دالمتعهّ ، شخصيّا في حدود حالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي،كلم  01الغرض 

بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة  الشركةتكفّل ت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، توإدا ما إقتض

 حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الدهاب والرجوع.

موضوع إتّفاق وفي كل الحالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج 

 كتابي منفرد ومسب  بين الطرفين ودلك بصرف النظر عن التفاقية المتعلقة باألتعاب.

خلصها على أساس  الشركة إلّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي ، يتولى 
ك إثر مثبتة لهده األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع السترجاع ودل تفالتورا

 التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي: 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
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بدل العناية اللزمة للدفاع عن مصال  الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات  -

 والتحكيمية.القضائيّة و التعديلية 

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند القتضاء، وإعلم الهيكل العمومي كتابيا  -

 بمآلها في أجل أقصاه ثلثة أيام من تاريخ انعقادها.

حضور الجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو بدراسة  -

 ا قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.الملفات التي وقع تكليفه به

 ولهدا الغرض،
دعوته كتابيا سواء عن طري  الفاكس أو  الشركة الوطنية العقارية للبلد التونسية للشماليتولى  

 ي لحضور هده الجتماعات ودلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.نالبريد اإللكترو
مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة  العقارية للبلد التونسية للشمالالشركة الوطنية تمكين  -

بملحظات حولها في أجل أقصاه  هاقبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء

على محتواها وإدن  اأربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد دلك موافقة ضمنية منه

 ات التي يقتضيها القانون.للمحامي بمواصلة اإلجراء

من شهادة في خلص معاليم الضمان  تمكين الشركة الوطنية العقارية للبلد التونسية للشمال -

مسشوليته المدنيّة الجتماعي وخلص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين 

 ودلك وجوبا قبل خلص التعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة التفاقية بـثلثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في ....................
وفي صورة وجود قضايا جارية في هدا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة 

ده القضايا وف  المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العموميفيتولى مواصلة ه
الشركة الوطنية قواعد العناية المهنيّة ودلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه، وتمكين 

 من نّص الحكم الصادر فيها. العقارية للبلد التونسية للشمال
 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
 

مشاركة في طلب العروض من حيث العدد يلتزم صاحب العقد بتوفير الفري  الدي رّشحه في ال
والمستو  العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إلّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب 

بدلك كتابيا وتغيير المحامي )ن(  الشركة الوطنية العقارية للبلد التونسية للشمالعلى المحامي إعلم 
م( نفس المشهلت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد المتخلي )ن ( عن المهّمة بمن له )

السنوات على أن يحظى دلك، مسبّقا، بموافقة الهيكل المعني كتابيا على هدا التغيير وإمضاء ملح  
في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة 

 مومي.العليا للطلب الع
وفي خلف دلك، وفي صورة تعدّر توفير مترش  جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الدي تّم 
على أساسه اختيار المتعاقد مع ) الهيكل العمومي...............................( أوفي صورة عدم 
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تنبيه في الغرض  موافقة الهيكل المعني على المترّش  المقترح، فله حّ  فسخ عقد الصفقة بعد إصدار
( يوما إن لم يقع 15للمتعاقد معه عن طري  عدل تنفيد وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة )

 على إثره تدارك النقص أو إصلح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبله.
 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
 ، تفسخ هده التفاقية، آليا في الحالت التالية:،   2مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعله. -

 المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة. وفاة -

العمومي تنبيها  الهيكلهده الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

عن  د ل يقلّ بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

 )للهيكليمكن  ،هدا األجل التنبيه. وبانقضاءعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ 

حسب  هإجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز دون أيّ  العقدفسخ  ...............(العمومي

 .اإلجراء الدي يراه ملئما

وإهدار ح  بالتزامه  العقد إخلل صاحبلد  )الهيكل العمومي..................( إدا ثبت  -

مباشرة أو بواسطة  هقيام)الهيكل العمومي.............................( في التقاضي أو ثبت 

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا 
 من قبل الهيكل العمومي.

  
 :22الفصل 

في صورة قرار )الهيكل العمومي .....................( تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات 
واقعية ثابتة لدلك ، في قضيّة ل زالت جارية، ففي هده الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه قانونيّة أو 

من  41كاملة التي تحتسب طب  أحكام الفصل الثالث من هده التفاقية ودلك عمل بأحكام الفصل 
 والمتعلّ  بتنظيم مهنة المحاماة. 2111أوت  21المشّرخ في  2111لسنة  09المرسوم عدد 

 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 22الفصل 
في حالة نشوب خلف في تأويل أحكام هده التفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهدا 
الغرض يتولى )دكر الهيكل العمومي............................ ( مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى 

المتعلّق بضبط شروط  2114جانفي   24مؤّرخ في  2114لسنة  004عدد من األمر  (0الفصل)

وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية 

 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخلف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية 
 تي يراها للدفاع عن حقوقه لد  المحكمة المختّصة.ال
 

  : مصـاريف التسجيل : 20الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 
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 :العقدصحة : 23الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إل بعدحيحا ص ا العقدكون هديل 

 اإلداريّةالمكلف العام لنزاعات الدولة بالنسبة للدولة والمشسسات العموميّة دات الصبغة  □

 رئيس الجماعات المحلية والمجالس الجهوية  □

 المدير العام للمشسسات العمومية الغير إدارية.  □

 والمنشأة دات األغلبية العموميّة.العمومية نشأة مالمدير العام لل رئيسال □
 

 : محّل المخـابرة:22الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المدكور أعله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير دلك 

طري  إعلم  نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعلم بالبلو  للطرف اآلخر أو كدلك 

 فيد.نبواسطة عدل الت
 

 حــّرر بـ......... في ..................
 
 
 

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي               عموميالهيكل ال  

 أو                                                                              
 تجمع المحامين                                                                        

 

 

 

 


